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FILIP T.A.K. JE

ČESTNÝM OBČANEM
MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ
FILIP T. A.K. (vlastním jménem
Tadeusz Andrzej Krawczyszyn) se stal
čestným občanem našeho městyse.
S návrhem na udělení přišli pedagogičtí pracovníci základní školy, se kterou Mistr dlouhodobě spolupracuje.
Rada městyse zhodnotila další aktivity Filipa, doporučila zastupitelstvu
návrh k projednání a to ho 14. listopadu schválilo.
Čestné občanství bylo předáno na
slavnostním večeru u příležitosti promítání unikátního snímku „Léto roku
2013“, jehož autorem je právě Filip.
Jedinečná akce přilákala v páteční podvečer 22. listopadu do místní
sokolovny neskutečné množství divá-

Uplynulý měsíc obrazem
str. 2, 15, 16

Úspěchy místních

ků, od batolat až po ty nejstarší, které
doprovázely jejich děti a vnoučata.
Moderátor David Burian nejdříve
přivítal Jiřího Čáslavského, který celý
večer uvedl, následoval ﬁlm, v němž
odpovídalo devadesát občanů na
zdánlivě jednoduchou otázku: “Co je
pro vás v životě nejdůležitější?“ Více
jak hodinu jsme mohli sledovat velmi
zajímavé odpovědi a komentáře.
Po skončení se na jeviště dostavil sám autor a odpovídal na otázky.
Následovalo překvapení v podobě
krátkého ﬁlmového sestřihu, kdy
místní občané odpovídali na dotaz:
„Co se Vám vybaví, když se řekne Filip
T.A.K.?“

str. 7

Na Vaše přání

str. 14

Na závěr oﬁciální části večera jsem
měl tu čest po slavnostní fanfáře
na jevišti předat dojatému Mistrovi
doklad o čestném občanství. Po skončení následovalo neformální setkání
občanů, kteří si mohli prohlédnout
dobové fotograﬁe, k vidění byly
i soutěžní fotograﬁe, které návštěvníci mohli hodnotit. Slavnostní večer byl
umocněn bohatým prostřeným stolem s napečenými dobrůtkami, čajem
a svařeným vínem.
Rád bych na tomto místě poděkoval Petru Štefáčkovi a jeho otci Františkovi, kteří si „vyhráli“ s ozvučením,
nasvícením a samotnou produkcí.
...pokračování na str. 3

Páteční podvečer 22. listopadu se v borovské sokolovně nesl ve slavnostním duchu. Foto: Jaroslav Šindelka.
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Výstava starých fotograﬁí přilákala spusty návštěvníků. V sokolovně se jich na premiéře ﬁlmu sešlo několik set. Foto: Jaroslav Šindelka.
Vánoční výzdoba v plném proudu.
Foto: Filip T.A.K.

C������ Č���� ��������� ve spolupráci
� �������� H��������� B�����
pořádá tradiční Tříkrálovou sbírku,
která proběhne v naší obci

4. LEDNA 2014.
Výtěžek je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí. Otevřete nám, prosím, dveře
a potřebným svá srdce.
Marie Nevolová, ml.

www.trikralovasbirka.cz, www.charita.cz

SDH HAVLÍČKOVA BOROVÁ
ZVE VŠECHNY SVÉ ČLENY NA

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,

TÝDENNÍ KALENDÁŘ 2014
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VYDÁVÁ MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
V ������� �� ����� �������, � �����
� �������� ��������� �� 50 K�.

KTERÁ SE USKUTEČNÍ

V SOBOTU 4. 1. 2014
V HASIČSKÉ ZBROJNICI. ZAČÁTEK JE V 18 HODIN.
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 14. LISTOPADU 2013
USNESENÍ

1/11/2013
2/11/2013
3/11/2013

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Nevole Josef, Ing. Šmíd Karel.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.

4/11/2013

- schvaluje pronájem pozemků dle přílohy společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a. s. na dobu neurčitou s jednoletou výpovědní lhůtou.

5/11/2013

- schvaluje smlouvu se společností Havlíčkova Borová zemědělská a. s. na dodávku elektřiny.

6/11/2013

- schvaluje vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2014 na úřední desce.

7/11/2013

- pověřuje majetkovou komisi projednáním stížnosti a žádostí manželů Blanky a Radka J.

8/11/2013

- schvaluje žádost Blanky a Radka J. o pokácení stromů (4 stromy - 3 vrby, 1 javor).

9/11/2013

- schvaluje záměr změny využití pozemku p.č. 4559 na les.

10/11/2013

- schvaluje záměr koupě pozemků p.č. 4555, 2288/9, 3131/2 od Lesů ČR.

11/11/2013

- schvaluje podání žádosti o dotaci na dovybavení kompostáren v rámci OPŽP.

12/11/2013

- schvaluje komisi pro výběrové řízení na akci „Revitalizace zeleně v Havlíčkově Borové“ ve složení:
Mgr. Hájek Otto, Ing. Uttendorfský Aleš, Ing. Nevole Josef, Hájek Ladislav, Zvolánek Jiří. Náhradníci: Panáček Josef, Uttendorfská Božena.

13/11/2013

- schvaluje podpis smluv s Krajem Vysočina na poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova.

14/11/2013

- schvaluje inventurní komisi pro rok 2013 ve složení: Geist Jiří, Ing. Šmíd Karel, Kučera Petr.

15/11/2013

- schvaluje zachování autobusových spojů č. 60000 sp. 25 a 600012 sp. 12 v případě jejich zachování
ze strany dalších obcí.

16/11/2013

- schvaluje Pravidla pro udělování čestného občanství Městyse Havlíčkova Borová.

17/11/2013

- schvaluje návrh na udělení čestného občanství Filipu T.A.K.

18/11/2013

- schvaluje zadání přeměření radonu v mateřské škole.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 12. PROSINCE 2013 OD 19:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.

SLOVO STAROSTY

...pokračování ze str. 1

S vlastními zdroji předvedli profesionální výkon. Vše, co bylo třeba slyšet,
bylo slyšet, a vše, co bylo třeba vidět,
vidět i bylo.
Poděkovat chci i členům TrojHáčku
a dalším dobrovolníkům za přípravu
celé akce, včetně propagace, pozvání
hostů a zajištění občerstvení.
Davidu Burianovi a Jiřímu Čáslavskému děkuji za režii, průvodní slovo
a moderování večera.
Významné poděkování patří všem,
kdo přijal účast ve ﬁlmu, a všem, kdo
dodal dobové a soutěžní fotograﬁe. Zvláštní uznání patří paní Vlastě
Šnajdrové, která připravila v sokolovně
v obtížných podmínkách odpovídající
prostředí.

NOVÉ OSVĚTLENÍ A OPĚRNÉ ZÍDKY

Letošní zima si dává na čas a tak
využíváme každou chvíli na dokončení zamýšlených akcí. Jedna z nich je
osvětlení ulice Pivovarská. Nové sloupy a svítidla na ulici a na parkoviště

u pošty, společně s pokládkou kabeláže pro odběr elektrické energie
z místní bioplynové stanice, provádí ﬁrma ELEKTROMED, která předložila nejvýhodnější nabídku. Termín
dokončení je stanoven až na jaro
2014, ale ﬁrma začala již nyní a akci
zvládá velmi dobře.
Těší mě i naše vlastní aktivity, kdy
jsme operativně reagovali na novou
instalaci osvětlení parkoviště za poštou tím, že jsme zde odbourali starou,
již více jak čtyři roky padající opěrnou zeď a na její místo naši zaměstnanci postavili novou. Majitel sousední usedlosti přistoupil na dohodu
a v příštím roce si na opěrné zdi zbuduje na vlastní náklady oplocení. Původní projekt na parkoviště za poštou
nepočítal s odvodem dešťové vody,
navíc položené zatravňovací tvárnice
propouští veškerou vodu do neodvodněného podloží, dochází k jeho
podmáčení, tvoří se zde nerovnosti
a voda tlačí na opěrnou zídku, což
může být v budoucnu problém. Stejně tak problematické a neestetické
je umístění kontejnerů u hlavní silnice. Na ulici Pivovarská provádějí naši
zaměstnanci výstavbu opěrné zídky,

která je zde plánována již od roku
2008. Podle počasí budeme usilovat
o dokončení stavby a případně i dosypání zeminy. Jsem přesvědčen, že
prováděné akce se budou líbit a přispějí ke zlepšení vzhledu ulice a přilehlých ploch.

KDE JSOU?

Kde jsou, kam se poděly, že by je
někdo ukradl? Takové otázky zněly na
podzim na adresu dvou řezbářských
výtvorů pana Miloslava Stránského
umístěných u studánky a u kostela.
Vše je v pořádku, obě sochy jsou již
restaurovány, uloženy a na jaře budou
opět vráceny na původní místo. Jistě
jste si povšimli i nově restaurovaného
sousoší pod vánočním stromečkem
od stejného autora. Zodpovědným
vykonavatelem restaurátorských prací je dobrovolník pan Josef Zvolánek
z Peršíkova, kterému touto cestou
moc děkuji.

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

Jsem rád, že si naši občané stále
více nacházejí čas a první adventní
nedělní odpoledne a podvečer věnují sváteční pohodě, která je spojena
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P Ř E DVÁ N O Č N Í

ZAMYŠLENÍ HEJTMANA

Ať už o Vánocích napíšu cokoli,
nebude to nic nového. Vždy půjde
o opakování nebo připomenutí něčeho už jednou vysloveného. A snad
proto – nebo právě proto – bych si se
vší pokorou rád vypůjčil slova geniálního Jana Wericha z knihy Listování:
„…Přesto, že žijeme ve světě, ve kterém měníme hodnoty slov a činů tak,
aby jak slova, tak činy vyhovovaly,
zapadaly do mozaiky našich programů – tj. přesněji našich těch kterých
ideologií, těch kterých hospodářských situací, plánů, výhledů, záměrů,
prostě kdy říkáme a tiskneme všechno, jen jak se nám to hodí – zbyla tu
jedna instituce v civilizovaném světě,
jedno údobíčko, kdy se nám v mysli
vynoří pojem, lidi dobré vůle“ ... lépe
bych Vánoce nevystihl.

SLOVO STAROSTY

Doba adventu a Vánoc není jen obdobím radosti a štěstí, ale i příležitostí
předávat poselství a přání, na která
jsme během celého roku zapomínali,
odkládali je nebo nám jejich vyslovení připadalo banální. Přál bych si, aby
lidé měli dostatek práce, nemuseli se
obávat o budoucnost. Přál bych si,
aby se zlepšily vztahy mezi lidmi, abychom si uvědomili, že krátký čas, který je nám dán k tomu, abychom chodili po tomto světě, si můžeme buď
prožít, nebo užít. Záleží na každém
z nás.
A když už mluvíme o čase a příležitostech, o dobrých skutcích…
napadá mě, že bych vám rád představil jeden skorovánoční dárek, který si
Vysočina rozbalí sice až v lednu 2014,
ale těší se a připravuje se na něj už
nyní. Za pár týdnů bude hostit Kraj
Vysočina jednu z největších sportovních mládežnických akcí – Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže. Radost

...pokračování ze str. 3

s aktivitami ochotnického spolku JenTak a je završena
rozsvícením vánočního stromu na náměstí. Letos mohli
občané již potřetí přijmout pozvání radních na náměstí a zde ochutnat svařené víno, vánoční čaj a dobrůtky
napečené ochotnými dobrovolnicemi. V loňském roce
jsme poprvé zajistili lepší osvětlení vánočního stromu
a vánoční výzdobu ulice Havlíčkova. Všem, kdo se na
těchto akcích podílel, moc děkuji.

PŘÁNÍ
Vážení občané,
před námi je zbytek dnů letošního roku, roku, který
končí třináctkou. Ta je pro mnohé nešťastným číslem. Já
k nim nepatřím, nevěřím, že existuje magie čísel, která
by nás ovládala. Letošní rok byl pro mě šťastný a velmi
úspěšný. Bylo tomu tak proto, že jsem chtěl, moc jsem
chtěl. Jsem rád, že byl stejně úspěšný i pro náš městys,
jehož jsem starostou. I když řada z vás to nemusí tak
cítit, ale já jsem chtěl, aby to byl rok úspěšný, a dělal
jsem pro to maximum. Jednotlivé aktivity mi odčerpaly
mnoho sil, stejně tak jako lhostejnost a nezájem některých z vás. Naopak vážím si každého, kdo má zájem
pracovat, tvořit, pomáhat a přitom se radovat a smát.
Stejně je tomu i u radních, zastupitelů a zaměstnanců
městyse, kteří se mnou v průběhu roku převážně tvořili, ale někdy i bořili. S tím jsem se naučil žít.
Dovolím si na tomto místě použit citát Jana Wericha: „Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval
a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání“. Jsem rád, že v Havlíčkově Borové, Peršíkově a Železných Horkách moudrých lidí přibývá.
Vážení občané, děkuji Vám za vše, co jste v letošním
roce vykonali, ať už jako jednotlivci nebo členové místních organizací, sdružení a spolků. Přeji vám klidný čas
vánoční, hodně radosti, pohody, vzájemné úcty, lásky
a porozumění. V roce přicházejícím mějte pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy, dostatek štěstí a hodně
spokojenosti.
Otto Hájek, starosta
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ze sportu a chuť vítězit si k nám přijede „prožít“ více než tisícovka mladých
sportovců z celé České republiky. Tento mimořádný dárek ale kromě Kraje
Vysočina věnují sportovcům v podobě připravených sportovišť i spolupořadatelská města: Havlíčkův Brod,
Jihlava, Nové Město na Moravě, Žďár
nad Sázavou a Velké Meziříčí. Stuha na dárku pak bude opravdu velká
díky obrovské podpoře regionálních
sponzorů a mediálních partnerů. Díky
všem organizátorům a donátorům je
pořadatelství olympiády jeden z nejhezčích dárků, které mohla Vysočina
dostat a zároveň jej darovat, protože
uměním je dárek i přijmout
Přeji vám všem klidné Vánoce,
vašim blízkým a rodinám pěkné společné chvíle u vánočního stromku
a v novém roce hlavně hodně zdraví,
klidu a pohody.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval všem, kteří jakkoliv přispěli k tomu, že
si z pátečního podvečera odnášeli hosté premiéry ﬁlmu plno
dojmů. Předně děkuji členům TrojHáčku, které jsem o organizaci celé akce požádal. Dle atmosféry na místě a reakcí hostů se jim to podařilo na výbornou. Děkuji všem, jež jakkoliv
pomohli a vytvořili atmosféru, kterou bych ani já od tohoto
místa nečekal - připravili potřebné, uklidili, opravili, zapůjčili
staré fotograﬁe, napekli, navařili, vyzdobili. Bez Vaší pomoci
by premiéra i doprovodná výstava fotograﬁí neskončila takovým úspěchem. Děkuji průvodcům celého večera - Davidu
Burianovi a Jiřímu Čáslavskému. Velice děkuji Petru Štefáčkovi a jeho otci - bez nich by se nebylo na co dívat a co poslouchat. Velmi upřímně si vážím autorů návrhu a borovských
zastupitelů za udělení takové pocty pro moji osobu, jakou
čestné občanství určitě je. Takové ocenění jsem vážně nečekal, ale o to více mě zahřálo u srdce.
Můj poslední dík patří účinkujícím ﬁlmu - bez nich bychom
se v pátek v sokolovně vůbec nesešli - a v neposlední řadě
všem těm, kteří si udělali čas a přišli se podívat. Milí Borováci,
věřte, že to pro mě skutečně moc znamená!
Filip T.A.K.

MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ
v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
UDĚLUJE

FILIPU T.A.K.
TADEUSZI ANDRZEJI KRAWCZYSZYNOVI

ČESTNÉ OBČANSTVÍ
jako projev úcty a ocenění přínosu ke kulturnímu dědictví naší obce

V Havlíčkově Borové dne 14. listopadu 2013

Milý Filipe, jsem velmi rád, že jsem Ti právě já mohl předat doklad o čestném občanství, které Ti udělilo Zastupitelstvo Městyse Havlíčkova Borová. Velmi si vážím všeho, co pro nás děláš. Už jsi toho ukázal a předvedl hodně.
Kdo chce, vidí, hodnotí a ocení. Jsi čitelný a upřímný.
Vážím si Tvého srdečného přístupu k lidem. Jsem rád, že
jsi náš FILIP T.A.K., a věřím, že tomu bude i nadále. Těším
se na další spolupráci ve prospěch občanů našeho městyse. Přeji Ti pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho námětů
Otto Hájek, starosta
z „Tvé dílny“.

PROSINEC 2013
JARMARK A ROZSVÍCENÍ STROMU
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TŘETÍ ROČNÍK ŠACHOVÉHO MEMORIÁLU
ROMANA BRUKNERA
JE ZA NÁMI
Poslední listopadovou sobotu se
v pohostinství U Havlíčka uskutečnil
v pořadí již třetí ročník šachového
memoriálu Romana Bruknera. Nad
šachovnicemi se utkalo dohromady
34 hráčů, z toho 9 dětí. Letošním vítězem se stal Mojmír Smejkal ze Žďáru
nad Sázavou. Putovní pohár, jehož
„majitelem“ byl po celý uplynulý rok

Petr Kačor coby vítěz minulého ročníku, ponechal v Borové. Na druhém
místě skončíl Martin Hrančík z Havlíčkova Brodu a na bronzové příčce se
umístil Jaromír Kulhánek ze Škrdlovic.
V dětské kategorii zvítězil Michal
Ročňák z Hlinska před Václavem
Kubátem z Jitkova a bronzovým Ondrou Dejmalem z Havlíčkovy Borové.
Jediná dívka - Deniska Bruknerová
- obstála mezi hochy na výbornou
a ukázala se být velkou konkurentkou.
Kromě putovního poháru obdrželi
vítězové každý po jednom poháru
a všichni dostali zajímavé věcné ceny.
Zbyněk Zelený

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY Z RODNÉHO DOMU
Vážení a milí čtenáři,
K. H. BOROVSKÉHO
prosinec je měsíc, v němž očekáváme
ty nejkrásnější svátky v roce. Za námi
je už první adventní neděle, kdy se
většina obyvatel přišla podívat na slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
I knihovna chce přivítat vánoce ve
sváteční výzdobě. Pomocníky při zdobení stromečku budou předškoláčci
z borovské mateřské školy. Věřím,
že tak šikovným dětem půjde práce
pěkně od ruky za poslechu vánočních
koled a k dobré náladě přispěje i malé
pohoštění velkých pracantů.
V období adventu mají k sobě
všichni lidé o něco blíž a jsou vůči
sobě navzájem vstřícnější a vlídnější. Tento adventní čas určitě nejvíce
prožívají malé děti, které se těší na
to, co naleznou pod stromečkem, my
dospělí začínáme tak trochu bilancovat konec tohoto roku a přemýšlíme
o tom, co nám přinese rok příští.
Já osobně za knihovnu a rodný
dům K. H. Borovského přeji všem
místním i náhodným návštěvníkům
Havlíčkovy Borové klidné a spokojené
prožití svátků vánočních a do nového
roku 2014 mohu popřát hlavně zdraví
a trochu toho štěstí.

STARÉ FOTOGRAFIE

Prosíme všechny, kdo doma mají
staré fotograﬁe, na nichž je zachycena H. Borová, Peršíkov, Ž. Horky či
okolí - jakákoliv zákoutí, okolí, fotograﬁe z různých událostí či místního
dění, a budou ochotni zapůjčit nám
je na několik dní, které potřebujeme na jejich převod do elektronické podoby a na to, abychom jim
„přidali na kvalitě“, aby neváhali
a poskytli nám svoje snímky. Vše
v pořádku vrátíme. Věříme, že se
nám sejde ještě hodně zajímavých
fotograﬁí a budeme mít možnost
uspořádat mnohem obsáhlejší
výstavu. Děkujeme. Linda Burianová

Přijměte srdečné pozvání ke shlédnutí výstavy „Havlíčkova Borová na
starých fotograﬁích“. Je to stejná
výstava, kterou jste měli možnost
shlédnout v sokolovně při příležitosti premiéry ﬁlmu Filipa T.A.K. Hned
druhý den byly panely se starým fotkami přesunuty do přízemí klubovny
hasičské zbrojnice a mohli si je prohlédnout senioři, kteří měli v sobotu
23. 11. setkání.
Po něm byla výstava přesunuta do
rodného domku. Najdete zde velice
zajímavé snímky, které hodně pamatují - některé patří do archivu městyse, mnoho dalších jste pro tyto účely
poskytli vy, najdete zde také fotograﬁe, které na skládce našel a zachránil
místní výtvarník Filip T.A.K.
Výstava je tedy nyní k vidění v prostorách rodného domku. Uvítáme
i pamětníky, kteří jsou schopni snímky okomentovat a doplnit vhodnými
popiskami. Určitě jedni z prvních, kteří fotograﬁe uvidí, budou žáčci druhé
třídy při své návštěvě muzea.
Děkuji a těším se na Vaši návštěvu.
Marcela Sobotková
knihovnice a průvodkyně
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Děkujeme všem, kteří se 1. prosince zúčastnili adventního jarmarku na
faře i rozsvěcení vánočního stromu.
Jarmark se vydařil znamenitě, ohlasy mluví o tom, že bylo nač koukat,
co nakoupit, kde posedět, co pojíst
i popít. Sváteční atmosféra první
neděle adventní byla díky všem návštěvníkům, dětem i prodejcům opravdu výborná.
Děkujeme i těm, kdo se letos opět
zúčastnili průvodu na náměstí. I těm,
kdo na nás na náměstí počkali. Snad
přítomným scénka anděla Petronela
na „nebeské počtě“ vykouzlila alespoň trochu úsměv na tváři, a dětem
děkujeme, že přinesly přání pro Ježíška.
Bohužel nás trochu zradila technika, mikroporty nám cosi rušilo, a ani
písničky nebyly dobře slyšet. Za to se
všem moc omlouváme, a určitě se
příští rok vynasnažíme, aby byl zážitek z rozsvěcení o mnoho lepší.
Ještě mi dovolte Vás všechny pozvat
na Živý betlém, který se již tradičně
uskuteční v pondělí 23. prosince od
17 hodin v kostele sv. Víta. Setkáte
se se svatou rodinou, pastýři, mudrci
i zrádným Herodem.
Za JenTak Hana Tonarová

ŽIVÝ BETLÉM

P������� ������� ��
�������� ���� ������
� �������
23. �������� �� 17:00
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� H��������� B�����.

PŘEDPLATNÉ
CESTY VYSOČINOU

Od září 2013 znovu vychází Cesta
Vysočinou – TRADIČNÍ TÝDENÍK
HAVLÍČKOBRODSKA. Předplatné
(520 Kč ročně) a inzerci si můžete
objednat na telefonu 602 767 252
nebo na e-mailu:

predplatne.cestavysocinou@seznam.cz
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Jedná se o odpad, kolektivní systém
ElEktrowin tento elektroodpad nepřebírá.

kontakt: ElEktrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835, fax: 241 091 834, e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

Jde o zpětně odebírané elektrozařízení,
předejte je kolektivnímu systému ElEktrowin...

(ElEktrowin a.s., skupiny elektrozařízení 1 – velké domácí spotřebiče, 2 – malé domací spotřebiče a 6 – elektrické nářadí)

Kompletnost zpětně odebíraného eleKtrozařízení
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O VÁNOCÍCH POMÁHÁME
I LIDEM S POSTIŽENÍM
Od konce listopadu až do 19. 12. budete mít jedinečnou příležitost na Úřadu městyse Havlíčkova
Borová zakoupit krásné vánoční pohlednice.
Koupí 1 pohlednice (kus za 20,- Kč) nebo sady
9 kusů (cena 100,- Kč) můžete v tomto předvánočním čase přispět na Občanské sdružení
Benediktus, které sídlí v Chotěboři a na Modletíně v Železných horách. Sdružení již 13 let
pracuje s lidmi s mentálním postižením, poskytuje sociální služby a snaží se tyto lidi zapojit
do běžného života. Více informací najdete na
www.benediktus.org.
Krásné a požehnané Vánoce a šťastný nový
rok.
Marie Nevolová
pracovnice v sociálních službách, Benediktus Chotěboř

ČESTNÉ OBČANSTVÍ?
ANO, ALE...
Úvodem chci zdůraznit, že souhlasím s tím, že FILIP T.A.K. je výborně zvolenou osobou, která si čestné
občanství zaslouží. Umělec, malíř,
iniciátor česko-polského kamarádství
i řady dalších aktivit napomáhajících
školním dětem vidět umění jinak.
Navíc dokumentátor vesnického života, který má jednu velkou výhodu
– není odtud, a tudíž není zatížen
žabomyšími válkami, takže řadu věcí
ve vsi vidí více objektivně, někdy trošičku naivně, ale každopádně jinak,
než by to dokázal rodilý Borovák.
Ovšem patřím k části vesnice, která
s udělením čestného občanství TÍMTO
ZPŮSOBEM nemůže souhlasit. Už ten
začátek: přijde jeden občan do školy
s tímhle nápadem, jeden pedagog
sepíše návrh na udělení čestného
občanství, a druhý den se učitelky

ÚSPĚŠNÁ JANA
NOVOSADOVÁ
V hlavní atletické sezóně závodila Jana za ženy AC Čáslav v druhé lize
a za dorostenky Hvězdy Pardubice.
Ve 2. lize absolvovala 12 startů na
tratích 100 m, 200 m, 400 m a ve štafetách. Z dvanácti startů za Čáslav
skončila devětkrát na prvním místě
a třikrát byla druhá. Celkově skončil
oddíl na třetím místě. S Pardubicemi
postoupila na Mistrovství Čech, kde
skončily na druhém místě a kvaliﬁkovaly se na dorostenecké mistrovství
České republiky družstev v Břeclavi.
Jana zde zabodovala a dvakrát skončila druhá v běhu na 200 a 400 metrů
a pomohla vyhrát štafetu 4 x 400 m.
Družstvo Pardubic nakonec skončilo
třetí.

dozví, že – světe div se – učitelský
sbor navrhuje Filipa na toto ocenění.
Nemělo by tohle vzejít od lidí z vesnice poněkud více nenásilně? Neměla by návrhu předcházet diskuze
mezi lidmi: Už jste slyšeli ten nápad?
A Máňo, kdo že ten Filip je? Jo, ten
malíř naproti muzeu? – Neměli by se
nejdřív lidé o nominovaného trochu
zajímat, přijmout ten návrh za svůj,
diskutovat o něm třeba půl roku při
setkání v obchodě, v hospodě? Vždyť
dostal titul čestného občana, tedy
čestného mezi nimi, a není trochu
hloupé, když ho někteří ani neznají?
Takhle to je zase rozhodování o nich
bez nich.
Navíc, proč to bylo všechno vymyšleno, projednáno a schváleno takhle
narychlo – během jediného měsíce?
Nemluvě o tom, že možná ani Filip
netuší, v jaké společnosti se to ocitl.
Čestné občanství Havlíčkovy Borové
má do dnešních dnů i Klement Gottwald…

Výhrady mám i ke způsobu předání
ocenění. Udělení čestného občanství,
to má být událost, která bude obcí
rezonovat, na kterou je potřeba se
připravit, důstojně ji oslavit, a kdy je
vhodnější příležitost než při nějakých
velkých obecních oslavách, Havlíčkovských slavnostech nebo oslavě
významného borovského rodáka?
Jako kdybychom jich hned několik
neměli. Předat tak významné vyznamenání v ušmudlané sokolovně při
jedné nepříliš zpropagované akci,
se zdá dost nedůstojné. Snižuje to
význam onoho ocenění a zástupci
obce jakoby dávali najevo, že se vlastně zase nic až tak extra neděje, že
vlastně o nic nejde.
Tak nevím: na jednu stranu chceme někoho ocenit, a na druhou si akt
ani pořádně nepromyslíme, nedáme
si záležet na předání. A to mě Filipe
kvůli tobě i kvůli ostatním Borovákům
mrzí, a omlouvám se ti za to.

Dále absolvovala několik závodů
jednotlivců. Na přeboru Středočeského kraje skončila druhá na 100 m,
první na 200 m a první ve štafetě na
4 x 100 m. Postoupila na dorostenecké mistrovství České republiky,
kde na tratích 200 m a 400 m skončila na 12. místě. Na 200 m trati to
bylo trochu zklamání, ale ﬁnále bylo
zatím dost vzdálené. Čtvrtka byla
hodně dobrá, už proto, že se jednalo o její teprve druhou v životě (tou
první se nominovala na MČR). Poprvé také byla nominována na mezinárodní závody. Do Kolína přijely výběry
z Francie, Německa, Maďarska, Polska, Slovenska a ČR. Na 400 m trati
zde skončila na výborném 4. místě.
Také se jí povedlo vylepšit oddílový rekord ve sprintérském trojboji. Vylepšila si všechny své osobní
rekordy. Na 200 m (25,59 s) a 400 m

(58,18 s) trati se zařadila mezi absolutní dorosteneckou špičku.
Cílem pro nadcházející halovou
sezonu je ﬁnále na Mistrovství České
republiky na dvoustovce nebo čtvrtce. Tajným přáním Jany je medaile.
Jaká bude, to se ještě neví, ale pokud
bude sloužit zdraví, rýsuje se úspěch
v běhu na 400 metrů. Tak, milá Jano,
válej, držíme ti palce!

H. Tonarová

Otto Hájek

SOUKROMÁ INZERCE
HLEDÁM CHALUPU
V

HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

KE KOUPI. PŘEDEM
DĚKUJI ZA NABÍDKY.

TEL.: 728 688 169
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i nfo r m u j e
PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

V úterý 5. listopadu proběhla
v havlíčkobrodském Kulturním domě
Ostrov přehlídka středních škol, která je každoročně pro vycházející žáky
jedním z důležitých zdrojů informací
při výběru budoucího povolání. Letos
se na ní prezentovalo téměř 70 středních škol a učilišť nejen z Vysočiny, ale
také ze středních a východních Čech.
Žáci 8. ročníku se v rámci pracovní
výchovy, která je zaměřena na volbu
povolání, jeli na burzu podívat a získat
přehled o možnostech při budoucím
výběru střední školy. S velkou chutí
navštěvovali jednotlivé stánky škol,
vyptávali se na vše, co je zajímalo
a vzali si prezentační letáčky.
Osmáci byli se svým prvním krůčkem při správném rozhodování o své
budoucnosti moc spokojeni!!!
Blanka Zvolánková

DIVADELNÍ SEZONA V PARDUBICÍCH

Pro nás letos začala už 22. října
představením A JE TO V PYTLI! Úžasná
komedie s nečekanými komplikacemi
a náhlými zvraty příjemně pobavila
všechny diváky a určitě vhodně nalákala nově přihlášené žáky, že to snad
„bude stát za to“.
I letos se nám podařilo bez problémů naplnit autobus, na první představení jsme dokonce vezli jednoho
černého pasažéra.
V dalších měsících nás v pardubickém divadle čeká klasická detektivka
Agathy Christie POSLEDNÍ VÍKEND,
muzikálové zpracování příběhu zbojníka Nikoly Šuhaje BALADA PRO
BANDITU, komedie ROZBITÝ DŽBÁN,
kabaret s pozadím významných dějinných událostí v Evropě CABARET
a zájezdové představení hradeckého
divadla IKAROS. To jsme už viděli ve
čtvrtek 21. Listopadu a diváky netradiční zpracování této staré řecké báje
velmi překvapilo a potěšilo.
Na zbývající představení se určitě
také můžeme těšit…..

i uši přesvědčilo 14 žáků páté třídy.
Vyčerpávající informace nám podal
pan Sobotka, který se stará o bezchybný chod celého zařízení. Sdělil
nám, čím vším se bioplynka krmí, jak
vzniká právě potřebný plyn, co se dělá
s odpadem, který je také prospěšný,
a jak nakládají s vyrobenou elektřinou. Odpověděl i na zvídavé otázky některých žáků, zda by to mohlo
vybouchnout.
No a jelikož jsme se nacházeli v areálu bývalého zemědělského
družstva – dnes akciové společnosti,
využili jsme nabídky k nadstandardní
prohlídce teletníku a kravínů. A to byl
teprve zážitek. V kravínech nám nad
hlavami zakroužily vlaštovky a viděli jsme i pětidenní telátka. Nakoukli
jsme i na dojírnu, kde uvidíme všechno v akci při příští exkurzi. Ačkoli jsme
z vesnice a samozřejmostí by mělo
být, že všichni znají domácí zvířata
– myslím krávy a telata, udivilo mě, že
někteří žáci vidí krávu a tele z takové
blízkosti poprvé a poprvé mají možnost si je pohladit.
Tímto bych chtěla poděkovat panu
Sobotkovi za ochotu a vstřícnost.
Iveta Neubauerová

ETICKÁ VÝCHOVA V PRAXI

Už několikrát jste se na stránkách Borovských listů dočetli o Etické
výchově v základní škole. Co vlastně
zahrnuje a obnáší?
Etická výchova obecně je výchova
k prosociálnosti, tj. schopnost udělat
něco pro druhého, aniž byste očekávali protislužbu. Jev, se kterým se
v dnešní společnosti setkáváme už
jen zřídka. Většina z nás láteří, jaký
je to dneska svět, ale on je takový,
jací jsme my sami. Velmi trefný je tu

PROSINEC 2013

citát “život není tak krátký, aby v něm
nezbyl čas na slušnost”. Cílem etické
výchovy je pak vychovat sebevědomého člověka, který si ví rady se svým
životem, umí čelit manipulaci, je asertivní v situacích, které to vyžadují.

„JE TO O PŘIJETÍ KAŽDÉHO ŽÁKA,
O JEHO POZITIVNÍM HODNOCENÍ“
Já, jako učitelka na prvním stupni
ZŠ vyznávám, že se dětem na samém
začátku školního vzdělávání (ne-li už
v MŠ) musí líbit. Je to o přijetí každého žáka, o jeho pozitivním hodnocení. Na základě toho si dítě vytváří
pozitivní obraz o sobě samém, věří
si, nebojí se vyjadřovat, navazovat
kontakty atd. A právě to je první stupeň – schod etické výchovy. Je-li dítě
schopno sebe samo kladně hodnotit,
může kladně hodnotit druhé, být tvořivé a iniciativní – nebát se projevit,
dojít k vyjadřování a sdělování citů,
umět se vcítit do problémů kamaráda
– projevovat empatii.
Učí se také asertivitě – schopnosti
odmítnutí věcí a dějů pro něj znevýhodňujících, umí čelit manipulaci ze
strany jednotlivců, či dokonce skupin.
Je nutné, aby dítě mělo blízko reálné
i zobrazené vzory (ve ﬁlmu, literatuře). Pak je schopno dosáhnout devátého schodu EtV , tj. pomoci, dělení
se, přátelství a spolupráce. Ke spolupráci vybízíme děti ve skupinových
činnostech při vyučování. Posledním
schodem EtV je komplexní prosociálnost. To znamená schopnost udělat
něco pro druhé, jednotlivce, či skupiny osob.
Poté je možno se žáky na druhém
stupni ZŠ hovořit na tzv. aplikační témata, která navazují na deset

Jana Žáková, 2. stupeň

PÁŤÁCI ODHALILI TAJEMSTVÍ BIOPLYNKY

V pátém ročníku, v hodinách přírodovědy, se žáci setkávají s pojmem
obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. A právě k obnovitelným
zdrojům patří energie biomasy, které
se využívá ve zdejší bioplynce. Jak
to všechno funguje se na vlastní oči
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Divadelní představení mělo velký úspěch. Foto: ZŠ
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schodů etické výchovy: ekonomické
hodnoty – ﬁnanční gramotnost, rodina, ve které žiji, výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu, etika
– způsoby chování v životních situacích, lidské hodnoty, ochrana přírody.
Etická výchova není na naší ZŠ
něčím zbrusu novým. Je to hlavně
o vztazích mezi učiteli, žáky a potažmo i rodiči. Na naší malé škole, kde
se všichni znají, jmenované činnosti probíhají zcela přirozeně během
školní docházky na prvním či druhém
stupni. Některé aktivity etické výchovy probíhají na prvním stupni v rámci
navázání komunikace s nově příchozími žáčky od prvního ročníku.
I na druhém stupni probíhají aktivity etické výchovy už řadu let, a to
v předmětech občanská nauka,
výchova ke zdraví, ale i v dalších předmětech. Děti vzájemně spolupracují, vytvářejí společné projekty, hrají
divadelní představení apod. Škola
nabízí dětem řadu zájmových útvarů, které jsou hojně navštěvované.
Jsme škola , která organizuje každoročně několik akcí pro žáky i veřejnost, na nichž se podílejí všichni žáci
školy se všemi jejími zaměstnanci.
Ať už je to tradiční vánoční besídka,
nebo velikonoční dílny. Ve školním
měřítku pak ti starší žáci školy ve
spolupráci s učiteli organizují pro ty
mladší další aktivity, např.: Peklo, Dětský den, Valentýn, Barevný den, Den
naruby.
Pro naši aktivní základní školu tedy
etická výchova znamená jen pokračování v už dávno započaté cestě.
Jana Žáková, 1. stupeň

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ
Na naší základní škole se na druhém stupni vyučuje německý jazyk
jako druhý cizí jazyk. V rámci poznávání památek a zvyků v sousedních
německy mluvících zemích se letos
žáci školy v doprovodu rodičů zúčastní jednodenního zájezdu do Vídně.
Jeho součástí je prohlídka města
s průvodcem a návštěva tradičních
předvánočních trhů. Termín návštěvy
Vídně je sobota 14. prosince.
Jana Žáková, 1. stupeň

POHÁDKY Z NAŠEHO STATKU
Ve středu 27. 11. navštívilo základní
školu Divadlo K. Čapka. Herci se zvířecími maňásky sehráli pro děti z MŠ
a žáky 1. stupně ZŠ tři pohádky se
souhrnným názvem Pohádky z našeho statku. Představení bylo vtipné,
doplněné písničkami s kytarou. Děti
pobavilo, rozesmálo i rozezpívalo.
Jana Žáková, 1. stupeň

PROSINEC 2013

NOV I N KY Z MŠ

Měsíc listopad byl ve školce ve znamení četných podzimních akcí.

PODZIMNÍ DÍLNIČKY

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 2013

Měsíc ﬁlmů na školách – Příběhy
bezpráví, 9. ročník celostátního projeku, který se věnuje moderním československým dějinám. Když se škola
do projektu přihlásí, dostane zdarma
dokumentární ﬁlm, a tím se zavazuje,
že uspořádá besedu s pamětníkem.
Navíc škola získává volný přístup ke
stahování dokumentárních ﬁlmů.
Pan Jaromír Stojan z Havlíčkova
Brodu a Jiří Fanta z Golčova Jeníkova
jsou mnohými z těch, kteří si pamatují, jak se žilo v komunistickém Československu. Bohužel nejen to – na
vlastní kůži ví, jak oni i jejich rodiče
tuto nelehkou dobu prožívali. Ačkoliv jsou příběhy obou pamětníků
jiné, přeci jenom u nich nalezneme
společného jmenovatele – bezmoc
a bezpráví. Příběh pana Stojana
informuje o tom, jak snadné bylo se
v 50. letech dostat do jáchymovských
lágrů, příběh pana Fanty zase vypráví
o násilné kolektivizaci a problémech,
které se stavěly do cesty tehdy mladému a schopnému člověku, ovšem
s nálepkou kulakův syn. O tom všem
dokáží oba pánové, členové Konfederace politických vězňů, velmi poutavě
hovořit. Ovšem bez výčitek, pomluv,
osočování, obviňování kohokoliv. Přestože by na to měli právo, nedělají to.
A asi právě svojí skromností a lidskostí
dokáží upoutat patnáctileté „děti“.
Je skoro neuvěřitelné, jakým způsobem jsou ve svém věku pracovití,
aktivní a ochotní. Určitě se všichni
shodneme na tom, že tyto osudy je
velmi potřebné rozšiřovat mezi mladými lidmi. Pro zajímavost se můžete
podívat na velice zajímavý odkaz
o panu Stojanovi i se zvukovým záznamem:
http://www.postbellum.cz/
witness.aspx?itemID=570&lang=1.
Martina Brychtová

V������ �������� ��������� � ����
� �������� � �������� �����
���� ���� ��������� � ���������
�� ������ �������� ���������
�� ������: www. zsborova.cz.

Ve středu 6. 11. 2013 se v naší školce konaly již tradiční Podzimní dílničky.
Vyráběli jsme lucerničky ve tvaru dýniček, které se nám budou hodit na akci
Uspávání broučků. Maminky a děti
stříhaly, lepily, pracovaly s drátkem, až
byla celá lucernička hotová! Následně
si každé dítko vybralo jednu tykvičku
a společnými silami z ní vydlabaly Podzimníčka, kterého si odnesly domů.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Dne 12. 11. děti z Mateřské školy
společně se svými rodiči, prarodiči,
sourozenci a kamarády uspaly broučky. Této velké akci předcházelo několik příprav: velké děti společně s paní
učitelkou připravily pro broučky domeček - vydlabaly dýni a domeček řádně
vybavily - kamna, polínka na topení
a nechyběly ani piliny a lupínky na přikrytí. Také jsme pilně trénovali několik
básniček a písniček, které jsme chtěli
broučkům zazpívat na dobrou noc.
Na podzimních dílničkách jsme si vyrobili lucerničky, to abychom lépe treﬁli k broučímu domečku. Sešli jsme se
u školky v 17 hodin, a to už byla úplná tma. Naštěstí cesta k domečku byla
označena světýlky, takže nikdo nezabloudil. Cestou si i děti rozsvítily svoje
lucerničky, k broučímu domečku jsme
došli v celé parádě. Zde jsme broučkům na dobrou noc zazpívali několik
písniček a zarecitovali připravené básničky. Poté jsme se přesvědčili, zda
broučci již opravdu spinkají, popřáli
jsme jim dobrou noc a zhasli světýlka
v domečku. Nakonec jsme jen slyšeli,
jak vítr nese kouzelný domeček pryč
do bezpečí, kde broučci mohou klidně spinkat celou zimu. Celé akce se
zúčastnilo více než stovka lidí, a proto
ji právem považujeme za velmi vydařenou!!
Děkujeme všem osmákům, kteří
nám pomohli s organizací této akce!
Také jsme s mladšími dětmi vyrazili do lesa donést zvířátkům pár dobrot. Do krmelce jsme nasypali kaštany,
žaludy a suchý chleba. Zvířátkům jsme
popřáli: „Dobrou chuť!“ Tak snad si
pochutnají :-).
O týden později jsme navštívili kino
Krucemburk, kde jsme zhlédli pásmo
krátkých pohádek. Poslední listopadový týden nás navštívilo Divadélko Karla
Čapka s Pohádkami z našeho statku.
Děkujeme všem, kteří hlasovali pro
naši školku v soutěži Rytíř z nosu.

Jana Sobotková
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FOTBALOVÝ ODDÍL

S blížícím se koncem roku většina z nás bilancuje, jaký vlastně byl,
co se nám podařilo a co ne. Proto mi
dovolte, abych vás, všechny příznivce
borovského fotbalu i ostatní, informoval o naší činnosti v uplynulém
roce. Je to hodnocení vcelku úspěšné.
S bilancí první poloviny letošního
roku jsme vás seznámili v červnovém vydání Borovských listů, proto
se zaměřím na jeho druhou polovinu,
tedy novou sezonu 2013/14.
V pravidelných mistrovských soutěžích máme opět tři mužstva, z nich
pouze jedno mládežnické (mladší
žáci), které hraje soutěž s upravenými pravidly v rámci okresu. Věkový
průměr tohoto mužstva je velmi nízký, ale hlavní je, že 12 registrovaných
hráčů této věkové kategorie má o fotbal zájem. Po podzimní části jsou hráči tohoto mužstva zatím na 2. místě
z 8 mužstev ve skupině B.
Muži B hrající druhým rokem III.
třídu a vedou si též úspěšně. Po podzimní části jsou se ziskem na 5. místě
ze 14 mužstev.
Muži A hrají opět krajskou soutěž
I. B třídu a po podzimu okupují druhé
místo v tabulce, se ziskem 27 bodů
a ztrátou šesti bodů na vedoucí Habry.
Umístění všech našich družstev
je velice pěkné a dává předpoklad
pro zajímavé boje v jarní části a tím
i celkové příjemné umístění na konci
letošního soutěžního ročníku. Rovněž střelci branek našich jednotli-

vých družstev atakují přední příčky ve
svých střeleckých tabulkách. Ve všech
věkových kategoriích se však potýkáme s nedostatkem hráčů. Naší prioritou je založit opět družstvo starších
žáků.
Během podzimní části k nám přišel hostovat do konce letošního roku
Lukáš Sklenář, momentálně působící v SK Dekora Ždírec nad Doubravou.
Dále v našem oddíle hostují Tomáš
Vymetal, Petr Rakušan a Jan Chlubna.
Od stávajícího SR ve vyšších soutěžích
hostují ve Žďírci nad Doubravou naši
hráči Kamil Štukhejl a Pavel Veselý,
v mládežnických soutěžích pak Standa Benc a Matěj Běhounek. V Přibyslavi hostuje Jakub Fikar.
Činnost veteránů našeho oddílu
nebyla v letošním roce po fotbalové stránce tak bohatá jako v letech
minulých, družstvo nesehrálo žádné
fotbalové utkání.
Ne všechno se nám podařilo realizovat, jak jsme si předsevzali. Jistě
je co zlepšovat, například nedaří se
nám založit již zmiňované mládežnické družstvo, málo propagujeme hlášení utkání místním rozhlasem, jsou
problémy s vydáváním jistě oblíbeného fotbalového zpravodaje, stále se
nedaří dokončit stavbu v zadní části
fotbalového hřiště a dokončit rekonstrukci tribuny.
Značným problémem je ﬁnanční zajištění naší činnosti. I přesto, že
pořádáme taneční zábavy a vybíráme oddílové příspěvky, bez ﬁnanční
pomoci naší tělovýchovné jednoty
bychom uvedené soutěže jen těžko

TRADIČNÍ SEDMIBOJ

V SOBOTU 28. PROSINCE 2013

se koná od 8.00 v sokolovně v Havlíčkově Borové
tradiční VÁNOČNÍ SEDMIBOJ DVOJIC.
Přihlaste se nebo se přijďte jen podívat, jak si účastníci povedou
v těchto disciplínách: NOHEJBAL, STOLNÍ TENIS, KOP NA BRANKU, KOP NA CÍL, HOD NA BRANKU, HOD NA KOŠ, ŠIPKY.
Na akci vás zve Josef Nejedlý, hlavní pořadatel

NOVÁ PUBLIKACE

„FOTBAL HAVLÍČKOBRODSKA“

To je název nové publikace, kterou vydal Okresní fotbalový svaz Havlíčkův
Brod. Jedním z autorů je i Josef Staněk, předseda našeho fotbalového oddílu
a místopředseda okresního fotbalového svazu.
Publikace mapuje činnost fotbalových oddílů našeho okresu a jsou zde
zachyceny události a sportovní zajímavosti od založení jednotlivých oddílů
až do současnosti. Zájemci si mohou publikaci zakoupit v knihkupectví Vysočina na náměstí v Havlíčkově Brodě nebo v knihkupectví v Chotěboři, případně ve Světlé nad Sázavou za cenu 100,- Kč.
Otto Hájek, předseda Tělovýchovné jednoty SOKOL Havlíčkova Borová
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mohli hrát. Upřímné poděkování patří zemědělské a.s. Havlíčkova Borová
za sponzorský dar a ÚM Havlíčkova
Borová za ﬁnanční příspěvek.
Toto je velice stručné hodnocení fotbalového roku 2013 v našem
oddíle. Jménem všech členů oddílu
mi dovolte, abych poděkoval všem,
kdo se o fotbal v našem oddíle starají a věnují mu svůj volný čas, vedoucím jednotlivých mužstev, trenérům,
oddílovým rozhodčím, funkcionářům při výběru vstupného od diváků, obsluze v našem občerstvení při
utkáních A mužstva, obsluze v pohostinství SOKOL za otevírací dobu při
utkáních dospělých, paní Vlastě Šnajdrové za praní sportovní výstroje
i všem ostatním, kteří pomáhali dle
svých možností.
Nesmím zapomenout na Městys
Havlíčkova Borová za zajištění sečení hrací plochy našeho hřiště, naší
zemědělské a.s. za zajištění dopravy
na utkání družstev dospělých a za
pomoc při údržbě hrací plochy. Děkuji rovněž panu Vítkovi za zajištění
dopravy družstva mladších žáků, hráčům všech věkových kategorií i všem
fanouškům a fanynkám, kteří naše
utkání navštěvujete, a to nejen na
domácím hřišti.
Dovolte, abych vám všem popřál
krásné vánoční svátky a do dalších let
pevné zdraví, osobní i pracovní pohodu a fotbalistům i celému vedení fotbalového oddílu hodně sportovních
úspěchů.
Josef Staněk
předseda fotbalového oddílu Sokol Havlíčkova

MYSLIVECKÉ
SDRUŽENÍ informuje
V sobotu 16. října jsme se s dětmi
vydali do Údolí slunce podél Macourovského potoka a zpět lesem do
tábora v Železných Horkách. Cestou
děti poznávaly stromy, keře a rostliny. V potoce děti pozorovaly pstruhy.
V táboře střílely ze vzduchovky, šplhaly a nakonec jsme na ohni uvařili
v kotlíku dobrý oběd. Dětem se výlet
moc líbil.
Na sobotu 23. října jsme si
s dětmi naplánovali vymalování klubovny, kde si každý z nich mohl na
zeď namalovat obrázek s mysliveckou tématikou.Tímto bychom chtěli
poděkovat panu Ondřeji Dejmalovi
za poskytnutí prostor pro naší klubovnu.
Příští schůzku jdeme opět ven,
kde se budeme učit poznávat stopy
zvěře v přírodě. A opět zakrmíme
v našem krmelečku.

Tomáš Janáček

PLACENÁ INZERCE / POZVÁNKY NA AKCE

PROSINEC 2013
MAS Havlíčkův kraj ve spolupráci s Obcí Chlumětín
Vás srdečně zvou na společnou výstavu
spojenou se soutěží o nejhezčí vánoční stromeček „Havlíčkova kraje“

Slavnostní zahájení se koná v neděli 15. 12. 2013 ve 14.00 hodin

v Kulturním domě v Chlumětíně
Při této příležitosti Vám bude představena

putovní výstava MA21 a obcí v MAS Havlíčkův kraj.
Cílem výstavy je seznámit obyvatele obcí Havlíčkova kraje
s programem Místní agenda 21, s Místní akční skupinou Havlíčkův kraj
a se zajímavostmi v jednotlivých obcích v regionu MAS.
Kulturní program zajištěn

Výstava je přístupná ve dnech:
16. 12. – 20. 12. 2013
15 – 17 hodin
21. 12. – 23. 12. 2013
14 – 17 hodin
26. 12. 2013
14 – 17 hodin

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

PODMÍNKY POVINNÉHO RUČENÍ INFORMACE ČSOB POJIŠŤOVNY
U ČSOB POJIŠŤOVNY
Nabídka služeb:
Převedeme bonusy, ukončíme i starou smlouvu
u jiné pojišťovny. Získáte úrazové pojištění řidiče
zdarma a kvalitní asistenční služby.
Výkon motoru v kW
do 39
40-45
46-59
60-69
70-79
nad 80

Cena/rok v Kč od
1194
1376
1444
1524
1622
1809

POBOČKA PŘIBYSLAV
PŘIBYSLAV, Bechyňovo nám. 6
(naproti lékárně) Tel. 602 767 252 - Martin Gron
POBOČKA CHOTĚBOŘ, nám. T.G.M 321, vedle Panského
domu, Tel. 606 355 476 - Zdeněk Matějka
POBOČKA ČESKÁ BĚLÁ, náměstí č.p. 10
Tel. 731 488 629 - Andrea Lehotská
Pokud budete chtít, dojedeme za Vámi až domů.
Naši návštěvu si objednejte na telefonu 602767252,
nebo na email: martingron@seznam.cz

Ž������ ���������
Ú������ ���������
P�������� ���������� � �����������
C������� ��������� – �� ��������� ���� � ���������
��������� �� ����� �� ���������

P������� ������������
P������ ������
P�������� ���������� �������
P�������� ������������
D���� ����� ���������
Další služby v oblasti povinného ručení
Zajistíme Vám i snížení ceny povinného ručení,
přechod od jiné pojišťovny včetně převedení bonusu.

NABÍDKA PRÁCE

Přijmeme pro náš tým obchodní zástupce, kteří
by chtěli pracovat v pojišťovnictví. Podmínkou je znalost
práce s počítačem a středoškolské vzdělání.
Bližší informace na telefonu 602767252 a nebo
na emailu: martingron@seznam.cz
Pobočka Přibyslav, Chotěboř, Česká Bělá
(kontakty viz inzerát vlevo)
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BULLETIN „BEZPEČNÝ DOMOV“ - PROJEKT OS TrojHáček za podpory Kraje Vysočina

BEZPEČNÝ DOMOV
BULLETIN
26. listopadu tomu byl přesně rok, kdy
jsme odstartovali projekt „Bezpečný
domov“. Shrňme na závěr to nejdůležitější z jednotlivých setkání.

SETKÁNÍ PRVNÍ:

OBECNÁ KRIMINALITA
JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM
• Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy
odděleně. Berte si jen tolik peněz,
kolik skutečně potřebujete.
• Peněženku uložte na dno nebo do
spodní části kabelky či nákupní tašky.
• Kabelku nebo tašku přes rameno
nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama
na boku nebo na břiše.
• Kabelku nebo tašku nepokládejte
v obchodech na police a nenechávejte
ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla,
restaurace, ani v čekárně u lékaře či na
úřadech.
• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí,
tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
• Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.
JAK PŘEDCHÁZET RIZIKU PŘEPADENÍ
• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte
raději frekventovanějšími ulicemi.
• Kabelku nebo tašku noste v ruce či
na rameni směrem od ulice, aby vám
ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout
a ukrást.
• Chce-li vám někdo kabelku ukrást,
nebraňte se za každou cenu. Zdraví
nebo dokonce život jsou cennější než
peníze!
• Nepřijímejte doprovod nabízený
neznámými lidmi, i kdyby vypadali
důvěryhodně. Ochota „pomocníka“
může být jen záminkou k tomu, aby se
dostal do vašeho bytu a tam vás okradl třeba i za použití násilí.
• Kdybyste měli pocit, že vás někdo
sleduje, snažte se co nejrychleji dostat
na místo, kde je více lidí, mezi nimiž
budete bezpečnější.
• Kdyby vás někdo napadl, křičte i
tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte.
Mohl by vás uslyšet někdo za rohem a
přispěchat na pomoc.

12

JAK SE VYHNOUT PODVODU
• Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu
a pokud z vás nevylákají peníze přímo,

ovládají řadu způsobů, jak vás okrást.
• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
• Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
• Pořiďte si panoramatické kukátko,
které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře
bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak
můžete vyřídit bezpečněji.
• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu
či jiných služeb (odečet plynu apod.),
nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad
nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv
pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
• Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky
výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde
o podvod.
• Udržujte dobré vztahy se sousedy
v domě. Napište si jejich telefonní
čísla, v případě potřeby bývá jejich
pomoc nejrychlejší.
• Důležitá telefonní čísla (policie,
lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko
telefonu, abyste mohli co nejrychleji
přivolat pomoc.
JAK ZABEZPEČIT MAJETEK
• Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli
k sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená balkónová okna nebo větrací
okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým
lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste
doma.
• Bezpečnost bytu zvýšíte instalací
bezpečnostních dveří nebo různých
mechanických zábranných prostředků,
jako jsou např. bezpečnostní štít a proﬁlová cylindrická vložka, vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní
závora, pojistka dveřních závěsů jako
zábrana proti vysazení dveří.
• Okna lze opatřit různými typy mříží

apod. Moderní technika nabízí také
využití domácího videotelefonu s elektromechanickým ovládáním vstupních dveří (např. u rodinných domků,
v nové panelové výstavbě).
• Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na chatu nebo
rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie,
nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se
udržovat dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy,
mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.
• Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány
cenné věci, sepsána výrobní čísla. Tyto
informace pomohou policii v pátrání
a usnadní vaše jednání s pojišťovnami
při likvidaci pojistné události.
• Stejně postupujte i u zabezpečení
rekreačních obydlí.
• Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit přídavným
zařízením pro uzamčení řadící páky
nebo volantu. Je možné si opatřit
i elektronické alarmy či imobilizéry
zapalování.

SETKÁNÍ DRUHÉ:

NEKALÝ PRODEJ
DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA:
• NEÚČASTNIT SE předváděcích akcí.
• POZOR na to, co podepisujete.
• Pokud podepíšete smlouvu a chcete od smlouvy odstoupit: PÍSEMNÉ
odstoupení od smlouvy, na které máte
dle vyjádření sdružení obrany spotřebitelů právo podle §57odstoupit
od smlouvy uzavřené mimo prostory
obvyklé k podnikání (t.j. právě na těchto předváděcích akcích) DO 14 DNŮ od
převzetí plnění. K řádnému odstoupení od smlouvy postačí v uvedené lhůtě doručit oznámení o odstoupení od
smlouvy prodávajícímu (není třeba v
této lhůtě vracet zboží).
• Obrátit se přímo na Městys Havlíčkova Borová.
• Při odesílání výrobku, výrobek dobře
zabalte a pošlete doporučeně, abyste
Setkání seniorů.
Foto: David Burian

BULLETIN „BEZPEČNÝ DOMOV“ - PROJEKT OS TrojHáček za podpory Kraje Vysočina
měli v ruce doklad o odeslání.
• NEVYHAZUJTE doklad o koupi.

SETKÁNÍ TŘETÍ:

FINANČNÍ GRAMOTNOST
CO DĚLAT, NEŽ SE ROZHODNEME SI
PŮJČIT:
• Musíme si půjčit?
• Zjistíme, zda bychom si nemohli půjčit peníze od někoho známého, komu
věříme.
• Dříve než si půjčíme peníze od
nějaké společnosti, zjistíme si o ní předem potřebné informace.
• Smlouvu o půjčce si vezmeme na
prostudování domu. Před podpisem
smlouvy se o jejím obsahu poradíme
s někým, komu důvěřujeme
CO DĚLAT, KDYŽ JSME SI PŮJČILI
A NEMŮŽEME SVÉMU ZÁVAZKU
DOSTÁT:
• Jestliže nemůžeme řádně hradit
své závazky, písemně komunikujeme
s věřitelem (doporučená pošta)
• Vždy posíláme splátky (i nižší hodnoty), které si můžeme dovolit a máme
o jejich zaslání doklad.
• Nenecháváme se zastrašit psychickým nátlakem. Víme, že takový postup
je protizákonný.
• Na jakoukoli písemnost včas reagujeme.
• Nevíme-li si s čímkoli rady, vyhledáme pomoc u někoho, komu důvěřujeme či u odborné, bezplatné služby.
Jak nespadnout do exekuce
• Nepůjčujeme si na zbytečné věci!
• Neumořujeme jednu půjčku druhou!
• Nekupujeme zbytečně drahé dárky
pro své děti a vnuky!

SETKÁNÍ ČTVRTÉ:

KYBERKRIMINALITA
OCHRANA

• Důležitým nástrojem v boji proti
kyberzločinům je prevence a osvěta,
povědomí o tom, že například nelegální stahování programů, ﬁlmů či zvukových záznamů je totožné s krádeží.
• Nejdůležitější je počítačová gramotnost jako podstatný prvek podílející se
na prevenci a zásadám užívání Informačních a komunikačních technologií.

HESLA

• Nepoužívejte hesla ze slovníku,
a to v žádném jazyce. Zločinci používají
propracované nástroje, pomocí nichž
lze rychle odhalit hesla vytvořená na
základě slov v různých slovnících, včetně slov psaných pozpátku, obsahujících běžné pravopisné chyby a nahrazení. Patří sem i hrubé výrazy a slova,
která se neříkají před dětmi.
• Nepoužívejte na všech místech
stejné heslo. V případě napadení jed-

Setkání seniorů.
Foto: Filip T.A.K.

noho z počítačů nebo on-line systémů, u nichž používáte stejné heslo, je
ohrožena bezpečnost i všech dalších
údajů chráněných tímto heslem. Je
velmi důležité používat v různých systémech různá hesla.
• Nepoužívejte on-line ukládání.
Pokud uživatelé se zlými úmysly objeví
hesla uložená on-line nebo v počítači zapojeném v síti, získají přístup ke
všem vašim údajům.

E-MAIL – JAK SE BRÁNIT?

• Nezveřejňovat zbytečně e-mailovou
adresu na internetu
• Neotvírat spamovou zprávu
• Používat antivirový program

SETKÁNÍ PÁTÉ:

DOMÁCÍ NÁSILÍ
HLAVNÍ ZNAKY DOMÁCÍHO NÁSILÍ:
• opakovanost
• eskalace
• jasné rozdělení rolí a vztahová blízkost jednotlivých aktérů a místo konání, aneb takové, které je možné označit jako soukromé či beze svědků (tedy
takové, které často můžeme nazvat
domovem)
KDE HLEDAT POMOC A PODPORU:
• v nejbližším okolí
• na linkách důvěry
• v intervenčních centrech
• u psychologů, právníků
• na obecním úřadě
• na dalších organizací pomáhajících
osobám ohroženým domácím násilím

PAMATUJTE SI:

PÁR SLOV ZÁVĚREM...

Projekt Bezpečný domov, který by
nevznikl za pomoci Kraje Vysočina,
Městyse Havlíčkova Borová a všech
účinkujících hostů, kterým jsme neskutečně vděční, by neměl smysl, kdyby
se ho nezúčastnili naši posluchači.
Na prvním setkání se sešlo více než
70 lidí, další setkání proběhla ve skupinkách 20-30 lidí a posledního setkání
se zúčastnilo 55 seniorů. Celkem jsme
tedy zorganizovali přednášky pro více
než 230 účastníků.
Naše setkání jsme se vždy snažili
obohatit nejen danou problematikou,
ale i různými představeními, zpěvem
a hrou na harmoniku, promítáním
starých fotograﬁí aj. Velké díky patří
i všem, kteří se jakkoli podíleli na
pohoštění, které bylo vždy velice bohaté, a doufáme, že i chutnalo.
Naše setkání měla utvořit rámec
rad, jak se má senior chovat, pokud se
dostane do krizové situace. Věříme, že
si každý odnesl nějakou cennou radu,
protože my jsme si jich odnesli spoustu. Ačkoliv jsme my učili seniory, jak
se chovat, mnohdy tomu bylo právě
naopak a my jsme se stali zvědavými
posluchači. Uvědomili jsme si, že se
máme ještě hodně co učit a že tyto
semináře pro nás představovaly velkou zkušenost.
A proto se rozhodně nechceme loučit, spíše teď potřebujeme načerpat
síly na další rok a doufáme, že se ve
zdraví na jaře zase setkáme!
OS TrojHáček

• žádný člověk se nezmění, pokud se
k tomu sám neodhodlá
• člověk se musí sám rozhodnout,
jestli bude násilí dál snášet
• násilí, s nímž nic neuděláte, má tendenci se stupňovat

SETKÁNÍ ŠESTÉ:

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

S TROJHÁČKEM V KUCHYNI
V průběhu uplynulého roku jsme uspořádali na šest setkání
se seniory. Pokaždé jsme se snažili zajistit bohaté pohoštění
a dbali jsme na to, aby se žádné recepty neopakovaly.
Možná, že nás malinko překvapil podnět jednoho z Vás,
seniorů, abychom recepty z dobrot, které jsme pekli
na jednotlivá setkání, uveřejnili na stránkách našeho
měsíčníku. Nyní tak činíme. Přinášíme první tři recepty
a bereme to pěkně pozpátku - od posledního setkání koncem listopadu. Další budou následovat v příštích vydáních,
jen musíme zapátrat v paměti. Přejeme dobrou chuť!

Linda Burianová

VYBĚHLÍKY - pekla pro Vás MARTINA BRYCHTOVÁ

Ingredience: 0,5 kg mouky (půl hladké, půl polohrubé),
kvasnice, 1 lžička cukru, troška oleje (5 lžic), velký panák
rumu (může být i víc, protože těsto nesaje tuk).
Postup: mlékem zaděláme „chudé“ kynuté těsto
(bez vajec!), ne moc řídké, jako na buchty. Necháme vykynout, pak děláme různé tvary - správně
to mají být takové malé nepravidelné placičky, uvnitř s dírkou. Smaží se to, vyndává se to na ubrousek
a po vychladnutí se obaluje např. jenom v moučkovém
cukru, kdo má rád, může přidat skořici. Nejdůležitější je,
aby v těstu bylo málo tuku a hlavně rum.

VÁNOČNÍ ŘEZY - pekla pro Vás MARKÉTA HÁJKOVÁ

Ingredience: Na karamelové mléko: 4 zarovnané pol. lžíce cukru, 300 ml mléka. Na těsto: 5 vajec, 70 g cukru,
1 vanilkový cukr, 1 pol. lžíce oleje, 60 g polohrubé mouky,
½ prášku do pečiva, 2 pol. lžíce kakaa. Na náplň: 2 balíčky vanilkového pudingu, 600 ml mléka, 60 g cukru, 200 g
Nutelly, 150 g másla, Bebe sušenky. Na ozdobení: 2 balíčky
šlehačky v prášku.
Postup: 1. Na přípravu karamelového mléka do kastrůlku
nasypeme cukr a mícháme, dokud cukr neroztaje (zkaramelizuje). Přidáme mléko a mícháme, dokud se karamel
zcela nerozpustí. Uložíme přes noc do chladničky.
2. Na přípravu těsta v míse vyšleháme vejce
s cukrem a vanilínovým cukrem elektrickým ručním šlehačem na nejvyšším stupni do pěny. Přidáme olej a mouku
smícháme s kypřícím práškem a kakaem a na nejvyšším
stupni zašleháme do vaječné pěny. Těsto rozetřeme na
vymazaný a moukou vysypaný plech. Vložíme do vyhřáté
trouby a pečeme. Elektrická trouba: 180°, horkovzdušná
trouba: 160°, plynová trouba: stupeň 3. Doba pečení asi
25 minut. Korpus necháme vychladnout.
3. Na přípravu náplně uvaříme puding podle návodu
na obalu, ale se 600 ml mléka a s cukrem. Do horkého
pudingu metličkou vmícháme lískooříškový krém Nutella)
a necháme za občasného míchání vychladnout. Do másla
zašleháme vychladlý puding elektrickým ručním šlehačem

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci
Kontaktní e-maily:
hospodarka@havlickovaborova.cz,
urad@havlickovaborova.cz,
ottohajek@seznam.cz
Ceník inzerce pro podnikatele (soukromá inzerce je
zdarma) schválený Radou městyse 28. 8. 2012
je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na tvorbě vydání spolu s námi, zasílejte
nám svoje podněty, příspěvky, soukromou inzerci.
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na nejvyšším stupni. Polovinu náplně rozetřeme na korpus, naneseme sušenky a rozetřeme zbylou náplň.
4. Na ozdobení ve vyšší nádobě vyšleháme karamelové
mléko a šlehačku v prášku podle návodu na obale dotuha. Šlehačku opatrně rozetřeme na náplň a cukrářským
hřebenem nebo vidličkou ozdobíme. Posypeme kakaem
a uložíme do chladničky.

MEDOVNÍK - pekla pro Vás ŠÁRKA UTTENDORFSKÁ

Vypadá komplikovaně, ale budete překvapeni, jak je snadný. Nejlíp chutná trochu odleželý, proto ho po sestavení
nechte pár hodin odpočívat na chladném místě.
Ingredience: 3 vejce, 300 g krupicového cukru, 1 Hera,
3 lžíce tmavého medu, 1 lžička jedlé sody, 400 g hladké
mouky 00 extra. Na krém: 1 plechovku slazeného kondenzovaného mléka, 300 g másla.
Postup: 1. Připravte vodní lázeň. Do kastrolu nalijte vodu
a postavte na něj větší ohnivzdornou misku tak, aby se
nedotýkala hladiny. Vodu přiveďte k varu. Do misky vložte
heru a nechte ji pomalu rozpustit. Potom do ní rozklepněte vejce a postupně přidejte med, cukr, mouku i jedlou
sodu. Předehřejte troubu na 170, horkovzdušnou na 150
stupňů.
2. Směs v misce míchejte vařečkou přibližně deset minut,
dokud těsto nebude mít zlatavou barvu. Pro netrénované
paže je to poměrně náročná činnost, proto klidně použijte ponorného elektrického pomocníka. Doporučujeme
sáhnout po hnětacích metlách ve tvaru spirály, na šlehací
metly se totiž těsto lepí. Vzniklé těsto rozdělte na šest stejně velkých dílů.
3. Na plech natáhněte pečicí papír a obkreslete na něj talíř
či dortovou formu (podle toho, čím budete upečené pláty vykrajovat). Do kruhu pak gumovou stěrkou rozetřete v
co nejtenčí vrstvě těsto; mělo by kružnici asi o centimetr
přesahovat. Placku pečte dozlatova (sedm až deset minut)
a totéž proveďte i s ostatními. V horkovzdušné troubě
můžete péct pláty najednou.
4. Upečené placky okrájejte. Na každou můžete položit
talíř a nožem oříznout přesahující okraj. My jsme použili
nastavitelnou dortovou formu; pomoci si můžete i běžnou
formou na dorty, která má odnímatelné dno. Okraje nevyhazujte, budete je potřebovat na závěrečné zdobení.
5. Vyrobte krém a posypku. Máslo a mléko vyšlehejte
pomocí ruční nebo elektrické metly dohladka; trvá to
zhruba deset minut. Nakonec připravte posypku z okrájených kousků těsta – kraje vložte do mísy a prsty je najemno rozdrobte.
6. Sestavte dort. Pomocí kulatého nože rozetřete krém
na první plát. Přiklopte další plackou, kterou opět namažte máslovým krémem. Opakujte tak dlouho, dokud vám
nedojdou medovníkové pláty. Na závěr potřete celý dort
včetně boků krémem a poprašte připravenou posypkou.
Na další chutné recepty se můžete těšit zase příště!

VÝHERCI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. TEREZA KUČEROVÁ, H. BOROVÁ 232, 2. MICHAELA GEISTOVÁ,
H. BOROVÁ 345, 3. LENKA KRAUČUKOVÁ, Ž. HORKY
HORKY. Svoji výhru
si mohou vyzvednout na úřadu městyse. Blahopřejeme!

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ V OKRESE
HAVLÍČKŮV BROD NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC:

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Jana Novosadová, žákyně borovské základní
školy, má za sebou několik úspěchů na poli
atletiky. Tajným přáním Jany je medaile. Jaká
bude, to se ještě neví, ale pokud bude sloužit
zdraví, rýsuje se úspěch v běhu na 400 metrů. Článek k fotograﬁi čtěte na str. 7.
Foto: ZŠ

Děti z mysliveckého kroužku při výzdobě klubovny.
Foto: Tomáš Janáček

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici
Pivovarská. Foto: Aleš Uttendorfský

Memoriál Romana Bruknera poslední listopadovou sobotu.
Foto: Aleš Uttendorfský

Vánoční strom bude brzy na svém místě.
Foto: Linda Burianová

Deváťáci prošli obcí. Foto: Marie Holcmanová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Nahoře: děti z horního oddělení pečou perníčky na adventní věnec.
Foto: MŠ
Vlevo: uspávání broučků provázela překrásná atmosféra. Děti do
domečku, ve kterém broučci přečkají zimu, zvědavě nakukovaly.
Foto: Linda Burianová

První adventní neděle v podání ochotnického spolku JenTak. Vlevo „nebeská počta“, vpravo příprava na průvod andílků. Foto: Klára Nejedlá

První sníh ani paní pošťačku neodradí.
Foto: Filip T.A.K.
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Vánoční jarmark ve Vitusu první adventní
neděli. Foto: Linda Burianová

Po rozsvícení vánočního stromu připravili
radní vánoční pohoštění. Foto: Linda Burianová

